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در واحدهای فرآیندی به ویژه کارخانجات شیمیایی 
ــتفاده می شود تا  ــیاری اس از تجهیزات و ادوات بس
بتوان بستر مناسب انجام فعل و انفعاالت شیمیایی 
را فراهم نمود. یکی از این تجهیزات کمپرسور است 
ــاوت و در ابعاد یا اندازه های  که با فناوری های متف
ــور  ــتفاده قرار می گیرد. کمپرس گوناگون مورد اس
ــار گاز  به  ــت که جهت افزایش فش ــتگاهي اس دس
ــب عملیاتی  ــرایط مناس ــور فراهم نمودن ش منظ
ــارف گوناگون  ــرای مص ــای فرآیندی ب در واحده
ــه دیگر به کار  ــال آن از نقطه اي به نقط ــا انتق و ی
ــاس کار کمپرسورهای گریز از مرکز بر  می رود. اس
ــت.  ــانتریفوژ اس ــه ی نیروي گریز از مرکز1 یا س پای
ــف کنترل ظرفیت  ــه روش های مختل ــن مقال در ای

کمپرسورهای گریز از مرکز مطرح شده است.
1. Centrifuge

بررسی روش های مختلف کنترل ظرفیت

در کمپرسورهای گریز از مرکز

مهندس امیرحسین رضائی
مهندس ارشد مکانیک

شرکت نفت و گاز پارس
 ahrezaei@pogc.ir
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بررسی روش های مختلف کنترل ظرفیت...
ت
العا

اط
ی

ور
فنا

۱.مقدمه
در واحدهای فرآیندی به ویژه کارخانجات شیمیایی 
ــتفاده می شود تا  ــیاری اس از تجهیزات و ادوات بس
بتوان بستر مناسب انجام فعل و انفعاالت شیمیایی 
را فراهم نمود. یکی از این تجهیزات کمپرسور است 
ــاوت و در ابعاد یا اندازه های  که با فناوری های متف
ــور  ــتفاده قرار می گیرد. کمپرس گوناگون مورد اس
ــار گاز  به  ــت که جهت افزایش فش ــتگاهي اس دس
ــب عملیاتی در  ــرایط مناس منظور فراهم نمودن ش
ــارف گوناگون و یا  ــرای مص ــای فرآیندی ب واحده
انتقال آن از نقطه اي به نقطه دیگر استفاده مي شود. 
ــار به دو صورت انجام  ــورها افزایش فش در کمپرس
ــاس دسته بندی کمپرسور ها به  مي گیرد. بر این اس

روش زیر خواهد بود:
ــدا با افزایش  ــورهاي دینامیک که ابت .کمپرس
ــرعت گاز، فشار گاز را  ــپس کاهش س سرعت و س
ــورها خود دارای  افزایش مي دهند. این نوع کمپرس
دو گروه هستند: گریز از مرکز2 و جریان محوري3.

ــورهاي جابجایي مثبت که با کاهش  .کمپرس
ــش می دهند و خود  ــار آن را افزای ــم گاز، فش حج
ــتی4 و دوراني5  ــامل کمپرسورهای رفت و برگش ش

می شوند.
ــورهای گریز از مرکز که مورد بحث  در کمپرس
ما می باشند افزایش فشار گاز بر اثر افزایش سرعت 
ــرعت گاز  آن صورت مي گیرد. به این صورت که س
ــرعت  ــده پس از آن، س بر اثر حرکت پروانه زیاد ش
ــورد با پخش کننده ها کاهش پیدا کرده  گاز با برخ
ــاس کار  ــار آن افزایش می یابد. اس و در عوض فش
ــورها بر پایه ی نیروي گریز از مرکز6 یا  این کمپرس
ــت. در کمپرسورهاي  ــانتریفوژ طراحي شده اس س
ــته و پروانه خیلي  ــن پوس ــانتریفوژ فاصله ی بی س
ــور باید از  ــت. بنابراین جنس محور کمپرس کم اس
ــاي باال با حداقل  ــد که در دوره فلز یا آلیاژي باش
ــته تماس پیدا نکند. هم چنین  انحنا، پروانه با پوس
ــور باید کاماًل خشک بوده و  گاز ورودي به کمپرس
ــد تا پروانه های  ــته باش هیچ مایعي به همراه نداش
ــیبی  ــور و دیگر اجزای آن در حین کار آس کمپرس

نبینند. 
ــور  ــه همین دلیل در طراحی، قبل از کمپرس ب
یک مخزن آبگیر7 قرار مي دهند تا اگر احیاناً قطرات 
مایعي در گاز موجود است توسط این مخازن گرفته 
ــود. اگر فشار خروجی خیلي باال مورد نظر باشد،  ش
ــد مرحله اي  ــانتریفوژ چن ــورهاي س باید از کمپرس
ــتفاده کرد؛  ــک کن بین مرحله ای اس همراه با خن
ــاي آن از  ــار گاز، دم ــا افزایش فش ــوری که ب به ط
ــه و نیازی  ــتگاه باالتر نرفت ــد مجاز طراحی دس ح
ــد.  به آلیاژهای گران قیمت جهت دماهای باال نباش
2. Centrifugal compressor
3. Axial Flow compressor
4. Reciprocating compressor
5. Rotary compressor
6. Centrifuge
7. Knock out Drum 

هم چنین در بعضی از ترکیبات گازها ممکن است با 
افزایش فشار، قسمتي از گاز تبدیل به مایع شده و 
مایع ایجاد شده در گاز باعث آسیب دیدن پره هاي 
ــود. از این رو، بنا بر دالیل ذکر شده،  ــور ش کمپرس
ــورهاي چند مرحله اي8 استفاده  معموالً از کمپرس
ــر مرحله  ــه پس از ه ــن ترتیب ک ــود. به ای مي ش
ــرده و مایع احتمالي در  ــردگي، گاز را خنک ک فش
ــه مایعات9 در بین  ــط ادواتی هم چون تل آن را توس
ــه مرحله ی دوم  ــک را ب ــپس گاز خش راه گرفته س
ــوان پس از چند  ــه این ترتیب مي ت ــتند. ب مي فرس

مرحله فشردن به فشار مورد نظر دست یافت.
سازندگان کمپرسور، به مجموعه ای از یک پروانه 
و یک پیچک10 »یک مرحله« می گویند. حال آن که 
ــین فرآیند این واژه در یک محدوده  از نظر مهندس
ــدا مي کند، به طوری که  ــد تراکم مفهوم پی از فرآین
گاز، تحت عمل خنک کردن مجدد قرار گیرد. برای 
ــوری داراي 6 پروانه و یک خنک  مثال اگر کمپرس
ــازندگان کمپرسور آن  کن بین مرحله اي باشد، س
ــه اي در صورتی که بهره برداران، آن  را 2   را 6 مرحل

مرحله اي مي نامند.

2.روشهایکنترلظرفیتدر
کمپرسورهایگريزازمرکز

یکی از مزیت های مهم کمپرسورهای گریز از مرکز 
ــت این موضوع  ــت. اهمی ــت متغیر آن ها اس ظرفی
ــخص می شود که کمپرسور در فرآیندی  زمانی مش
ــه ظرفیت مورد نیاز در طول عملیات تغییر کند،  ک
استفاده شود. با تغییر مقدار جریان گاز، سامانه های 
کنترل باید به گونه ای عمل کنند که بدون هرگونه 
ــار خروجی نیز  ــان گاز، فش ــر در میزان جری تغیی
ــرل ظرفیت یک  ــود. به طور کلی در کنت کنترل ش
ــت و دور متغیر وجود  ــور، دو روش دور ثاب کمپرس
ــداول جهت این امر به  دارد. روش های کنترلی مت

شرح زیر هستند:
 

8. Multistage
9. Trap
10. Diffuser

ــور با ایجاد دور متغیر در  .کنترل دور کمپرس
ــکالت مکانیکی و فناوری  توربین بخار: به دلیل مش
ــتفاده از  ــر، در عمل اس ــط گاورن کنترل دور توس
ــا بهره گیری از توربین  ــورهای دور متغیر ب کمپرس

بخار در صنعت کاربرد محدودی دارد.
.روش کنترل جریان  با گیربکس دور متغیر یا 

کوپلینگ هیدرولیکی11؛ 
ــا تحریک فرکانس  ــتفاده از موتور القایی ب .اس

متغیر12 جهت ایجاد دور متغیر؛
ــرعت  ــرایط فرآیندی، س ــواردی که بنا بر ش در م
ــتفاده الزاماً باید ثابت باشد و نتوان  موتور مورد اس
ــتفاده نمود، از کمپرسور با دور  از روش های باال اس
ــرده و جهت تغییر ظرفیت  ــتفاده ک موتور ثابت اس

از یکی از روش های متداول زیر استفاده می شود:
ــار  ــال تغییر در فش ــا اعم ــان ب ــرل جری .کنت

خروجی کمپرسور13؛
.کنترل جریان با اعمال تغییر در فشار ورودی 

کمپرسور؛14
.تغییر زاویه ی پره های هدایت کننده15؛

.استفاده از جریان برگشتی16.  
۱.2.کنترلظرفیتدرکمپرسورهایبا

دورمتغیر
ــتفاده از روش دور متغیر جهت تنظیم ظرفیت  اس
ــداول در صنعت  ــور، یکی از روش های مت کمپرس
ــرایط فرآیندی  ــت. با این روش، امکان ایجاد ش اس
ــار متغیر« در یک »ظرفیت ثابت« و یا شرایط  »فش
ــت« در »ظرفیت های متغیر«  ــار ثاب فرآیندی »فش

حاصل می گردد.
ــور با  ــار خروجی کمپرس ــدار جریان و فش مق
ــته و مطابق شکل  ــرعت چرخش آن ارتباط داش س
زیر کاهش سرعت کمپرسور از نقطه ی 1 به نقطه ی 
11. Hydrodynamic variable speed drive  or Hydraulic 
Coupling             
12. Variable Frequency Drive )VFD(
13. Discharge Throttling Valve
14. Suction Throttling Valve
15. Guide Vane
16. Bypass Line

شکل 1. منحنی نسبت فشار خروجی به 
فشار ورودی کمپرسور بر حسب ظرفیت؛
ــه ی 1 به 2  با  ــت  از نقط ــش ظرفی کاه

کاهش سرعت بدون کاهش فشار
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ــد. در این مثال  ــان را کاهش می ده 2 مقدار جری
ــار ورودی کمپرسور ــار خروجی به فش ــبت فش  نس

ــور  ــت و به کمپرس ) Pdischarge /Psuction( ثابت اس
ــیدن به مقدار جریان کمتر،  اجازه می یابد برای رس
ــرعت تدریجی  ــش دهد. کنترل س ــرعت را کاه س
ــور در بهترین  ــد کمپرس ــازه می ده ــن اج هم چنی
ــرد. چنان چه دور  ــرار گی ــی ق ــدوده ی عملیات مح
یک باره کاهش یابد احتمال تالطم جریان17 و بروز 

لرزش های شدید وجود دارد.

۱.۱.2.روشکنترلکوپلینگهیدرولیکی
ــی دور ثابت  ــک موتور الکتریک ــامل ی این روش ش
ــام تجاری  ــر با ن ــس دور متغی ــامانه ی گیربک و س
ــک  ــامانه ی خن ــور و س »Vorecon« و کمپرس
ــرعت  ــامانه ی روغن بوده که کنترل س کننده  و س
ــرد. گیربکس  ــورت می گی ــط Vorecon ص توس
ــزای هیدرودینامیکی و  ــامل اج دور متغیر فوق ش
ــیدی مرکب18 در یک محفظه  یک گیربکس خورش
ــای هیدرودینامیک و  ــب مزای ــد و از ترکی می باش

مکانیک بهره می برد. 
ــاس تقسیم  در این روش کنترل، عملیات بر اس
نیـرو بوده و قسمت اعظم نیرو به صورت مکانیکی 
ــط محور اصلی و گیربکس  ــتقیم توس و به طور مس
خورشیدی منتقل می شود. نیروی مورد نیاز جهت 
ــده از محور اصلی  ــین گردانن ــرعت ماش تنظیم س
گرفته شده و از طریق مبدل گشتاور19 به گیربکس 
خورشیدی منتقل می شود. تغییر سرعت در بخش 
ــتفاده از پره های هدایت کننده ی  هیدرولیکی با اس
ــت  ــتاور امکان پذیر اس قابل تنظیم20در مبدل گش
ــرعت از 60 تا 100 درصد  ــدوده ی کنترل س و مح
ــد. از آن جا که قسمت اعظم نیرو به صورت  می باش
ــود، بازده کلی واحد بیش از  مکانیکی منتقل می ش

95% می شود.

17. Surge
18. Superimposed Planetary Gear
19. Torque Converter
20. Guide Vane

2.۱.2.موتورالقايیباتحريكفرکانس
متغیر

در این روش، تغییر دور کمپرسور و کنترل ظرفیت 
ــط موتور القایی و با تغییر فرکانس امکان پذیر  توس
ــرعت پروانه کمپرسور از %100  می شود. کاهش س
ــط VFD و جهت کاهش سرعت زیر  به 70% توس
70% سرعت نامی، تغییر در زاویه ی پره های هدایت 

کننده نیز به کمک آن می آید. 
ــامانه ی VFD مزایا و هم چنین  ــتفاده از س اس
ــن روش،  ــه مزایای ای ــز دارد. از جمل ــی نی معایب
ــور و  ــزای مکانیکی در کمپرس ــداد اج ــش تع کاه
ــاص هزینه ی  ــرات کمتر و اختص ــه تعمی در نتیج
ــرات تجهیز  ــداری و تعمی ــت نگه ــری جه پایین ت
ــده توسط  ــد. هم چنین مقدار نویز ایجاد ش می باش
کمپرسور بسیار کم بوده و نیازی به نصب تجهیزات 
کاهنده ی صدا نمی باشد. چنان چه به منظور خنک 
ــامانه ی  ــیم پیچ های الکتروموتور از یک س کردن س
ــتفاده شود، مشکالت کنترل این  تهویه مناسب اس

کمپرسور به حداقل خواهد رسید.
ــیگنال از سامانه ی  ــرعت با ارسال س تنظیم س
ــه با  ــورت می گیرد که در مقایس ــرل پکیج ص کنت
ــایر روش ها از دقت بسیار باالیی برخوردار است.  س
مقدار جریان مورد نیاز به خاطر قابلیت بهره گیری 

ــبکه ی  از راه اندازی نرم ناچیز بوده و در نتیجه به ش
باالدستی توزیع هم شوک وارد نخواهد شد. 

این روش کنترل از نظر مهندسی و بهره برداری 
ــای بهره برداران در  ــده و بنابر ادع مثبت ارزیابی ش
ــگاه های گازی، از ابتدای راه اندازی و به ویژه  پاالیش
در زمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه، مشکل حادی 
در عملکرد کمپرسور مشاهده نشده است. هم چنین 
ــور به  ــرعت کمپرس ــدازی مجدد و تنظیم س راه ان
ــود. با  راحتی و بدون هرگونه دغدغه ای انجام می ش
ــت  توجه به فناوری های نوین، بالغ بر یک دهه اس
که پاالیشگاه ها و واحدهای فرآیندی پتروشیمی در 

ایران نیز از این فناوری بهره می برند.
خنک سازی ادوات کنترل جهت تبادل حرارت 
سیم پیچ ها  باید توسط یک سامانه ی خنک کننده ی 
ــب صورت پذیرد، زیرا در صورت بروز مشکل  مناس
ــرای مثال  ــود. ب ــور می ش ــر به توقف کمپرس منج
ــرای تبادل  ــازی ب ــامانه ی خنک س چنان چه در س
ــت  ــود، نش ــتفاده ش ــیم پیچ ها از آب اس حرارت س
ــیب های مکانیکی باعث  ــا عالوه بر آس آب از لوله ه
ــاختمان پست برق  تهدید و ایجاد خطر در محل س
ــردد. هم چنین کاهش  ــای الکتریکی می گ و تابلوه
ــامانه ی خنک کننده در اثر  مقدار آب مورد نیاز س
ــت، باید بالفاصله توسط بهره بردار جبران سازی  نش

A. Integrated oil system
B. Torque converter
C. Planetary gear fixed
D. Planetary gear revolving
1. Pump impeller
2. Turbine wheel
3. Guide van
4. Electro hydraulic actuator
5. Working oil reservoir

6. Lube oil reservoir
7. Mech. working oil pump
8. Heat exchanger of working oil
9. Mechanical lube oil pump
10. Heat exchanger lube oil
11. Reversible double filter
12. Lube oil to other machines
13. Auxiliary lube oil pump
14. Electric motor

شکل 2. گیربکس دور متغیر

Vorecon جدول 1. اجزای سامانه ی گیربکس دور متغیر
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ــکالت بعدی را به دنبال نداشته باشد.  گردد تا مش
ــرای کنترل دور  ــه از این روش ب ــن چنان چ بنابرای
ــود باید تمهیدات الزم را برای سامانه ی  استفاده ش

خنک کننده آن در نظر گرفت.
یکی از تفاوت های سامانه ی VFD در مقایسه 
ــرعت هیدرولیکی که در برخی  ــا روش کنترل س ب
ــگاه های پارس جنوبی از آن استفاده شده  از پاالیش
ــر می گردد.  ــزا و ملحقات آن ب ــت، به تعداد اج اس
ــزای اصلی آن  ــس، اج ــا گیربک ــرل دور ب در کنت
ــامانه ی  ــامل موتور، گیربکس با دور متغیر و س ش
ــد. اما در سامانه ی VFD این  خنک کننده می باش
اجزا شامل موتور، گیربکس با دور ثابت، فیلترهای 
ــفورماتور  ترانس ــک،  هارمونی ــذف  ح ــی  الکتریک
جداکننده، سامانه ی روغن، سامانه ی خنک کننده، 
ــر )VFD( و تانک  ــامانه ی الکتریکی دور متغی س
ــرای مواقع از  ــوده که به صورت جداگانه ب روغن ب
ــامانه ی روغن در نظر گرفته می شود.  کار افتادن س
ــرل دور با  ــامانه ی کنت ــت س ــن بدیهی اس بنابرای
فرکانس متغیر نسبت به روش گیربکس هیدرولیک 
ــن این گونه  ــته و تأمی ــتری نیاز داش به فضای بیش

فضاها هزینه بر می باشد.

2.2.کنترلظرفیتکمپرسوردورثابت
بابهکاربردنشیرکنترلدرورودیيا

خروجیکمپرسور
ــر ظرفیت در  ــه جهت تغیی ــی از روش هایی ک یک
ــور با دور ثابت استفاده می شود استفاده از  کمپرس
ــور  ــیر کنترل در ورودی یا خروجی کمپرس یک ش
ــه ی این دو روش، شیر کنترل  ــت که با مقایس اس
ــار  ــت. زیرا در این حالت فش ورودی به صرفه تر اس
ــابه حاصل  ــود تا نتیجه مش کمتری باید تنظیم ش
گردد. نیاز به تأمین فشار کمتر، به منزله ی کاهش 
ــتهالک  مصرف انرژی خواهد بود، ضمن این که اس

کمتری به تجهیز ما تحمیل می کند.
ــور، گیربکس  ــامل موت ــن روش ش ــزای ای اج
ــیر  ــن و ش ــامانه ی روغ ــور، س ــت، کمپرس دور ثاب
ــبت ــار ورودی، نس ــد. با کاهش فش  کنترل می باش

ــور کاهش  Pd/Ps افزایش یافته و جریان در کمپرس

شکل 3. منحنی نسبت فشار خروجی به 
فشار ورودی کمپرسور بر حسب ظرفیت؛
ــار با بستن  کاهش ظرفیت و افزایش فش

شیر خروجی

می یابد. باید دقت شود هنگام کاهش فشار ورودی 
کمپرسور، اعمال تغییر سریع و ناگهانی در موقعیت 
شیر می تواند کمپرسور را به شرایط تالطم و ناپایدار 

هدایت نماید.
ــار در  ــرل فش ــیر کنت ــتفاده از ش در روش اس
ــار  ــیر مقدار فش ــتن ش ــور، با بس خروجی کمپرس
 Pd/Ps ــور افزایش یافته لذا نسبت خروجی کمپرس
ــریع  افزایش و مقدار جریان را کم می کند. تغییر س
ــیر می تواند Pd/Ps را در باالی ناحیه ی   موقعیت ش
ــرایط  ــور را به ش ــور برده و کمپرس تالطم کمپرس

تالطم هدایت نماید.
ــه این روش از نظر  ــت ک ذکر این نکته الزم اس
ــان در رده ی  ــدی در کنترل جری ــی و کارآم توانای
ــیار پایینی قرار دارد و در بسیاری از واحدهای  بس
ــک روش کمکی جهت بهبود  فرآیندی به عنوان ی
ــورهای دور  ــور، در ورودی کمپرس ــازده کمپرس ب

متغیر استفاده می شود.

3.مقايسهیروشهایتشريحشدهبا
گیربکسدورمتغیر

۱.3.ويژگیهایسامانهیVFDبهجای
گیربکسدورمتغیر

ــورکارهای عمرانی و سیویل مربوط  1. کمپرس
به فونداسیون کمپرسور و الکتروموتور بدون تغییر 

خواهد بود.
ــاً  تقریب  VFD در  ــدازی  راه ان ــان  جری  .2
ــی که در  ــد بود در حال ــان نامی خواه ــر جری براب

ــی  بالغ بر 5  ــورهای دور متغیر هیدرولیک کمپرس
برابر جریان نامی خواهد شد.

ــازنده های خوش  ــات الکترونیک را س 3. قطع
ــویی و مدوالر طراحی نموده اند  ذوق به صورت کش

که تعمیرات آن ساده است.
4. هارمونیک های خروجی کمتر از 5/2 درصد 

می باشد؛ بنابراین نیازی به فیلتر نخواهد داشت.
ــک، طول کابل  ــل کم بودن هارمونی 5. به دلی

انتقالی تا 11 کیلومتر می تواند افزایش یابد.
ــد که  6. تلفات گرمایی حدود 3 درصد می باش
ــوط به پانل و 5/1 درصد مربوط به  5/1 درصد مرب

ترانسفورماتورها می باشد.
ــور  7. مطابق با فناوری روز کنترل دور کمپرس

در بازه ی صفر الی 115 درصد خواهد بود.
ــدود 0/96  ــی21 ح ــوان الکتریک ــب ت 8. ضری
ــد. بنابراین نیازی به خازن های تصحیح بار  می باش

راکتیو  نمی باشد.
9. ایمنی طراحی به گونه ای است که چنان چه 
ــامانه  ــد افت نماید، س ــاژ تا 35 درص ــه ی ولت دامن
ــر از 5 ثانیه و  ــح آن در زمانی کمت ــادر به تصحی  ق

ادامه ی کار خواهد بود.
ــه ی ضعف اولیه ی آن مرتبط با فضای  10. نقط
ــه در مورد  ــت ک ــاد جهت تابلوهای کنترلی اس زی
موتورهایی با قدرت 6MW فضای مورد نیاز برای 
تجهیزات VFD حداقل 15 در 5 متر خواهد بود.

ــه در نظر  ــاط ضعف،  مربوط ب ــی از نق 11. یک

21. Power Factor
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ــوع تهویه  ــک کننده از ن ــامانه های خن ــن س گرفت
ــتن  ــک نمودن و ثابت نگاه داش ــوع جهت خن مطب
ــت با  ــد. بدیهی اس دمای تجهیزات VFD می باش
ــفورماتورها به خارج از ساختمان )در  انتقال ترانس
ــوان نیمی از گرمای  ــاخت( می ت زمان طراحی و س
ــاختمان منتقل نمود تا  ــه خارج از س ــدی را ب تولی

ظرفیت و هزینه سامانه ی تهویه کاهش یابد.

2.3.ويژگیهایکنترلجريانبااعمال
تغییردرفشارورودی

1. راه اندازی کمپرسور مشکالت زیادی خواهد 
داشت.

2. 95 درصد مسیر ورودی همواره باز می باشد.
ــازه ی 70-100 درصد  ــرل جریان در ب 3. کنت

خواهد بود.
4. تعمیرات احتمالی بسیار کم خواهد بود.

ــیر به صورت  ــدن ش ــته ش 5. کنترل باز و بس

سامانه ی گیربکس ویژگیردیف
سامانه یSuction سامانه ی VFDدور متغیر

Throttling Valve

1
بازدهی

92%～5097%～9492%～50

2
محدوده ی سرعت 

97%～30115%～0100%～70

7Ie＜1.5Ie5-7Ie-5جریان راه اندازی3

4
زمان جهت تعمیرات23

کوتاه کمتر از 10 1-3 روز
3-1 روزدقیقه

5
به صورت متناوب تعمیرات

سادهسادهباید انجام گیرد.

6
دقت در کنترل سرعت

کمدقت باال )%0.5(نسبتاً خوب

7
ارتعاش محوری

وجود نداردوجود نداردباال

8
تولید متوقف تأثیر خرابی بر میزان تولید24

می گردد
تولید متوقف می گرددبدون توقف در تولید

9
کار با چند محرک راه انداز25

خیربلهخیر

10
فضای اشغال شده

کمزیادکم

پنوماتیکی خواهد بود.
 30 از  ــوالً  معم  Turn Down Ratio  .6

درصد به 40 درصد افزایش خواهد یافت.
7. نیازی به تغییر موتور الکتریکی نمی باشد.

ــدن قطعه ای از پروانه های  8. در صورت جدا ش
ــیر کنترلی در ورودی کمپرسور، امکان شکستن  ش
ــور وجود خواهد  تعداد زیادی از پروانه های کمپرس

داشت.
ــد ورودی،  ــا دو یا چن ــورهایی ب 9. در کمپرس

کنترل شیرها بسیار پیچیده خواهد شد.

4.نتیجهگیری
 VFD ــر با ــورهای دور متغی ــتفاده از کمپرس  اس
دارای مزایای قابل مالحظه ای می باشد که در ادامه 

به آن اشاره می شود:

ــرم22 و تدریجی و کاهش  .قابلیت راه اندازی ن
ــترس مکانیکی و محدودکردن جریان مورد نیاز  اس

جهت راه اندازی موتور؛
ــار: با تنظیم سرعت  .قابلیت تنظیم دقیق فش
ــزان جریان  ــیار نرم( می ــور )به صورت بس کمپرس
سیال بر اساس مقدار مورد نیاز )و مطلوب فرآیند( 
تنظیم و در نتیجه باعث کاهش دامنه ی نوسان های 

احتمالی فشار می شود.
ــور: با حذف  ــه و مطلوب کمپرس ــازده بهین .ب

اتالف فشار، اتالف انرژی به حداقل می رسد.

22. Soft Starting
23. Mean Time to Repair
24. Failure impact on production
25. Multidrive

جدول 2. مقایسه ی سامانه های کنترلی
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